november 2018
Agenda:
 4-9 studiereis
Edinburgh
 7/11 knutselcircuit
gr 1-4 lampionnen
 11/11 St Maarten,
lampionnenfeest.
 7/11 en 21/11 open
avond Steampoint.
 15/11 Fryske dei
 15 en 16 nov gr 4
Steampoint excursie
 22+27 nov. Ouder
gesprekken gr. 3
 Kerstviering woe 19
dec i.p.v. 20 dec
(i.v.m. beschikbaarheid kerk).
Reminder: graag de
Haskerfjild shirts mee
naar school ivm juiste
maten en herverdeling.
Dank
alvast!

De overblijf kan een
extra man/vrouw gebruiken. Met name op
vrijdag missen we een
ouder die een uurtje
onze kinderen wil begeleiden in het buitenspel.
Heeft u een uurtje tijd
over ? Meld u zich dan
bij Lieneke Kuipers tel.
06-18659487

Geachte ouders, verzorgers,
In deze nieuwsbrief
kort nieuws en ontwikkelingen uit de school.
Alle andere berichten
gaan via de Klasbordapp.
Mocht u nog vragen
hebben, kom gerust
langs.
Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Tjitske de Jager, directeur.

op school de adventsperiode. Dit gebeurt
onder schooltijd zonder ouders.
Op woensdag 19 december starten wij om
17.30u in eigen klas
met een broodmaaltijd, (17.25u aanwezig
zijn) om vervolgens
rond 18 uur in een optocht naar de Oerdracht te lopen waar u
in de kerk op ons
wacht. De kerk is vanaf 18.15u open. De
kerstviering begint om
18.30u en zo rond
19.30u kunt u samen
met uw kind(eren) terug naar huis. De kinderen zitten tijdens
de viering bij de eigen

11 november Sint
Maarten lichtjes of
lampionnenfeest.

(NB:er wordt op zaterdag 10 nov ipv zondag 11 november gelopen).
Kent u het verhaal van
Sint Maarten? http://

www.babboes.nl/schrijven/118sint-maarten

Nieuws van de kerstcommissie.
Het lijkt nog
ver weg..maar
we informeren u graag
vroegtijdig:
Dit jaar vieren wij gezamenlijk op woensdag
19 december het
kerstfeest in de Oerdracht. Omdat de
Oerdracht op donderdag 20 december bezet is hebben wij een
wijziging in de agenda!
Voorafgaand aan het
kerstfeest vieren wij

leerkrachten.
Op maandag 17 december nemen alle
kinderen een bord,
beker, lepel, mes en
vork ( voorzien van
naam) mee naar
school. Donderdag
krijgen de kinderen
hun spulletjes weer
mee naar huis.
In de week voor de
kerstviering krijgen
de kinderen een officiële uitnodiging mee.
U kunt deze datum
alvast in de agenda
zetten.
Vriendelijke groet,
Bartele, Lieuwe en
Sissy

Studiereis Schotland.
Anneke, Ellie en Tjitske gaan op scholenbezoek naar Edinburgh
om de ontwikkelingen
in het onderwijs te
analyseren en met die
kennis het onderwijs
op It Haskerfjild te
versterken.. We zijn-4
-9 november afwezig
en informeren u na afloop graag over onze
bevindingen!
Via de klasbord app
worden desbetreffende groepen geinformeerd over de vervanging.

Fietsen parkeerplaats:
Dankzij onze actieve activiteitencommissie is er ruimte
voor het parkeren van de
fietsen bij het brengen en
ophalen van uw kind! Dank aan
de AC!

de hedendaagse, multiculturele
en religieuze samenleving - en
de wereld van de bijbel. In dit
treffen van twee werelden leert
het kind in dubbel opzicht. De
eigen levenservaringen dragen
er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt
de Bijbel een andere
blik op de dagelijkse
werkelijkheid. Het is
een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook
van elkaar leren.
Verhalen van Trefwoord:
t/m 9 november: Verfraaien

Godsdienstige vorming
We werken op It Haskerfjild
met de methode Trefwoord,
een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs. Deze
methode vertelt de Bijbelverhalen thematisch en in een
wat breder verband.
Trefwoord brengt met behulp
van leef thema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in

Inhoud: Over mooi en lelijk,
over mooier maken dan het is,
over waardering van uiterlijk en
over genieten van schoonheid.
Bijbel: De genezing van Naäman
(2 Koningen 5).

(Jesaja).

Ophalen van de kleuters:
De kinderen wachten na
de lessen bij juf tot ze
papa, mama, de oppas of
de naschoolse opvang zien.
Om goed en snel overzicht
te houden verzoeken we u
om bij het ophalen van de
kinderen te wachten op of
achter de rode lijn op het
kleuterplein.
Ook liever niet voor de
ramen bij groep groen
wachten ( geeft onrust).
Dank alvast voor de medewerking!

12 t/m 30 november: Dromen
Inhoud: Over dromen met je
ogen open, over visioenen en
toekomstdromen en over de
vraag hoe dromen de mens
sterker kunnen maken.
Bijbel: De dromen van Jesaja

Tosti rooster: mmm.. lekker een tosti: neem je een broodje met kaas mee? Dan wordt het
een lekkere tosti! Eet smakelijk!
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